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Como alcançar todo o Brasil?

esde que iniciamos a nossa participação em Diretorias do SBC/DHA, 
temos a percepção de que seria muito importante que as atividades 
científicas, associativas e sociais do SBC/DHA pudessem ser esten-
didas para cada canto do nosso país. Temos a convicção de que este 
tipo de proposição é de vital importância para o crescimento e para a 

consolidação do SBC/DHA como um dos mais fortes Departamentos Científicos da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Com esta visão, convidamos as Sociedades Regionais e Estaduais a nomearem 
um representante oficial junto a SBC/DHA. Assim, queremos comemorar a primeira 
reunião da Diretoria do SBC/DHA com os representantes destas Sociedades Regionais 
e Estaduais, realizada em Campos do Jordão, durante o congresso da SOCESP, sob 
o comando vibrante do nosso atual Diretor de Relações com Estaduais e Regionais, 
Marcus Vinícius Bolívar Malachias. Hoje, temos a maioria das nossas Sociedades 
Regionais e Estaduais representada por uma liderança na área de Hipertensão Arterial 
(veja os nomes dos representantes regionais e estaduais em http://departamentos.
cardiol.br/dha/representantes.asp).

Acreditamos que esta iniciativa abre a perspectiva de melhor integrar o SBC/DHA 
às diferentes regiões deste nosso vasto país, tanto em suas ações associativas como 
em suas ações científicas. Mais do que isso, nosso intuito é adequar cada proposta 
de trabalho às necessidades, expectativas e iniciativas locais e regionais, através da 
participação ativa do representante estadual ou regional. Desejamos trabalhar mais 
próximos, ouvindo e procurando apoiar as ações regionais.

Com muita alegria, encontramos uma grande receptividade, manifestação de 
apoio à iniciativa e vontade de desenvolver um trabalho sério e de utilidade para os 
que se interessam por Hipertensão Arterial nas suas respectivas regiões.

Toda a Diretoria do SBC/DHA está muito motivada e empenhada para que esta 
ação resulte em maior apoio às iniciativas científicas e associativas regionais, 
maiores divulgação e oportunidade de implementação dos projetos e do número de 
associados do SBC/DHA. 

Esperamos em breve poder divulgar mais sobre este trabalho de incentivo à 
participação e envolvimento das Sociedades Regionais e Estaduais e esperamos 
poder contar com a colaboração de todos para esta missão.

Aproveitamos a oportunidade para anunciar que foi enviado a todos os sócios do 
SBC/DHA um exemplar das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, em uma 
iniciativa pioneira que contou com a colaboração fundamental do Coordenador das 
Diretrizes, Dr. Décio Mion Jr. Nossos agradecimentos a ele esperamos que seja de 
grande utilidade para todos.

Cordial abraço,
Andréa Brandão

Presidente
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